
Vuurwerk?
Een oog is een wonderlijk orgaan. Vraag maar eens of  je diep in de ogen van één van je

klasgenoten mag kijken. Je ziet van alles. Bescherm je ogen altijd goed. Zeker met Oud en

Nieuw. Hoe? Lees in deze folder de tips.

De gemeente Rotterdam vindt het superbelangrijk dat 
jij goed beschermd van Oud en Nieuw kunt genieten. 
Daarom biedt de gemeente alle basisschoolkinderen in 
Rotterdam een gratis vuurwerkbril aan!

Vraag 1: 
Wie zijn er vaker kleurenblind?
Meisjes

Jongens

Evenveel meisjes als jongens

Er zijn wetten en regels voor het kopen en afsteken 
van vuurwerk. Zij moeten ervoor zorgen dat het vuur-
werk veilig wordt gebruikt en dat er geen overlast is. 
Dat wil zeggen dat andere mensen er geen last van
hebben, bijvoorbeeld als het veel lawaai maakt of  als
het wordt gebruikt om dingen te vernielen, zoals 
prullenbakken of brievenbussen.
• Alleen op de laatste drie werkdagen van het jaar mag
je vuurwerk kopen en in je bezit hebben. 
• Vuurwerk mag alleen worden gekocht bij een erkend
verkoopadres, dat zijn winkels met een speciale 
vergunning en die voldoen aan de veiligheidseisen.
• Vuurwerk mag alleen worden afgestoken vanaf  
31 december om 18.00 uur ‘s avonds tot 1 januari
02.00 uur ‘s nachts. 
• In Rotterdam zijn vuurwerkvrije zones. Op deze 
plekken mag je dus geen vuurwerk afsteken. Rond
de Erasmusbrug en op het Stadhuisplein mag in
ieder geval geen vuurwerk afgestoken worden. Kijk
voor de andere vuurwerkvrije zones (ook bij jou in 
de buurt) op www.rotterdam.nl/oudennieuw
• Illegaal vuurwerk mag je nooit kopen of  in je bezit
hebben.

Veiligheid voorop!

Dit vuurwerkdossier is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Soms kan het zo zijn dat je door andere 
kinderen wordt overgehaald om vuurwerk 
af  te steken. Als je dat niet wilt, of  het is 
gevaarlijk, wat doe je dan? 

Hoe zeg je ‘nee’?

Tip 1
Loop weg, dat is misschien niet zo stoer, 
maar altijd beter dan iets tegen je zin in 
doen.

Tip 2
Geef je mening en kijk of  er iemand in de
groep is die het met je eens is. Probeer 
samen de rest over te halen.

Tip 3
Stel voor om iets heel anders te gaan 
doen. Nee zeggen is niet altijd makkelijk, 
je hebt er moed voor nodig. Maar het 
belangrijkste is, dat je opkomt voor wat 
je zelf  wel of  niet wilt.
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Halt
Als je je niet houdt aan de vuurwerkregels, dan 
kan de politie je doorsturen naar Halt. Je kunt een
Halt-straf  krijgen voor: 
• het afsteken van vuurwerk buiten de periode 
waarin het mag; 
• het in bezit hebben van consumentenvuurwerk 
tot 50 kilo, buiten de periode dat je vuurwerk 
mag kopen of  afsteken; 
• het in bezit hebben van onder andere licht 
professioneel vuurwerk tot 25 kg; 
• strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk.

Wist je dat…
De helft van de vuurwerk-
slachtoffers jonger is dan 
21 jaar?

Wist je dat…
27% van alle vuurwerkslacht-
offers gewond raakt aan zijn of
haar ogen? Vorig jaar werden in
Nederland zelfs 23 ogen helemaal
blind door vuurwerk.

De vuurwerkbril is tijdens Oud en
Nieuw het beste om te dragen,
beter dan een ‘normale’ bril. Van
een normale bril kan het glas mak-
kelijk breken en er kan vuurwerk
tussendoor schieten. Een vuurwerk-
bril is gemaakt van polycarbonaat.
Dit betekent dat de bril heel erg
sterk is. Ook sluit de vuurwerkbril
goed aan op je gezicht, zodat er
bijna geen vonkjes of  rondvliegende
stukjes tussen je hoofd en je bril
passen. Draag je een bril? Zet 
dan je vuurwerkbril over je eigen 
bril heen.

Vraag 5: 
Welk vuurwerk is sinds dit jaar niet 
meer te koop in Nederland?

Romeinse kaars

Babypijltjes

Sterretjes

Zet je bril op!

Bescherm je ogen met de 
vuurwerkbril

• Vanaf hoe laat mag je
vuurwerk afsteken?

• Waar mag je vuurwerk
afsteken.

Lees er meer over in deze folder!

Ongelofelijke 
oogweetjes 

• Je iris bepaalt de kleur van 
je ogen. Heb je veel pigment
(kleurstof) in je ogen, dan 
heb je donkere ogen, bruin 
of  donkergroen, heb je weinig 
pigment dan zijn ze blauw 
of  grijs. 
• Je knippert 22 keer per 
minuut. Meisjes zelfs nog
vaker! 

Antwoorden.
Vraag 1. Jongens; Vraag 2: 6 meter; Vraag 3: Piloot;
Vraag 4: Eveneveel kans op oogletsel; Vraag 5: Babypijltjes.



Vier jaar geleden, oudejaarsavond, 21.30 uur:
Joeri wilde net de boodschappen voor het 
Oud en Nieuw-feestje uit de auto halen, toen
er uit het niets een vuurwerkpijltje op hem 
afkwam. Zo in zijn oog.   

“Het was een babypijltje. Je denkt misschien
dat zo’n pijltje niet veel kwaad kan, maar er 
zitten kleine steentjes in die heel scherp zijn.
Zo’n steentje is tegen mijn pupil geketst en
heeft enorm veel schade aangericht. In Het
Oogziekenhuis Rotterdam vertelde de dokter
dat mijn oog zo was beschadigd, dat ik moest
worden geopereerd. Door de klap is mijn lens
kapot gegaan, m’n iris is deels kapot en m’n
irisring (die houdt je iris bij elkaar) was ook
stuk. 

Door mijn kapotte oog werd ik ziek, kreeg ik
veel hoofdpijn en was ik vaak heel erg misse-
lijk (de oogdruk liep dan op!). Als dit gebeurde
moest ik direct naar het ziekenhuis en kreeg ik
oogdruppels. Als dit niet op tijd gebeurde, dan
wilde mijn lichaam het oog uitstoten, uit mijn
oogkas duwen, omdat het op zo’n moment
denkt dat het niet goed meer is.

Joeri (16) kreeg een babypijltje in zijn oog
Ik ben vaak geopereerd en in totaal ben ik
meer dan 100 keer in Het Oogziekenhuis 
geweest. Soms zelfs meerdere keren op één
dag. Nu moet ik om het halfjaar terugkomen
voor controle. Soms gaat er uit het niets weer
iets mis… en moet ik plots weer geopereerd
worden.

Vroeger dacht ik eigen schuld dikke 
bult als mensen gewond raken door 
vuurwerk. Nu weet ik dat meer dan de helft 
van de ongelukken gebeurt bij mensen zoals 
ik, die zelf  niks hebben afgestoken. Gelukkig 
heeft dokter De Faber van Het Oogziekenhuis
Rotterdam ervoor gezorgd dat ik deels nog 
kan zien. Ik blijf  er wel de rest van mijn leven
last van houden. Piloot of  vrachtwagen-
chauffeur worden, kan niet meer. Gelukkig wil 
ik later hovenier worden en dat kan wel!”

Vraag 2:
Welke afstand moet je minimaal 
nemen om naar vuurwerk te kijken?

1 meter

2 meter

6 meter

Vraag 3: 
Bij welk beroep wordt er streng 
gecontroleerd op het goed 
functioneren van de ogen?

Piloot

Tandarts

Oogarts

Er zijn vier soorten vuurwerk. Ze noemen dat ook
wel categorieën. Hoe gevaarlijker het vuurwerk,
hoe ouder je moet zijn om het te mogen kopen.

Categorie 1: Heel licht vuurwerk, zoals crackling
balls, sterretjes en knalerwten. Deze mag je vanaf
12 jaar kopen. Ja, je leest het goed: ook sterretjes
mag je volgens de wet pas kopen als je 12 jaar
bent.

Categorie 2: Vuurwerk met weinig gevaar dat niet
zoveel geluid maakt. Denk hierbij aan rotjes en
potjes. Deze mag je kopen vanaf  je zestiende.

Categorie 3: Dit is het vuurwerk zoals grote 
potten die best heftig zijn en al veel meer geluid
maken. Vuurwerk uit deze categorie mag je pas
kopen vanaf  je achttiende.

Categorie 4: Professioneel, heel gevaarlijk 
vuurwerk. Dit vuurwerk mag je alleen kopen en 
afsteken als je een opleiding pyrotechnicus hebt
gevolgd.

Vier soorten vuurwerk

“Het ging zo ontzettend snel.

Binnen no-time lag ik op de

grond en schreeuwde van

de pijn. Het leek alsof er

1000 naalden tegelijk in mijn

oog prikten.” 

Wist je dat…
In sommige landen, zoals Australië, 
vuurwerk alleen mag worden 
afgestoken door professionals?

Wist je dat…
De meeste ongelukken 
gebeuren met siervuurwerk 
en knalvuurwerk?

Vraag 4: 
Wie loopt het meeste risico op een 
oogletsel door vuurwerk?

Degene die het vuurwerk zelf  afsteekt

Degene die buiten toekijkt bij het afsteken van vuurwerk

Je maakt evenveel kans op oogletsel; of  je nu naar 

vuurwerk kijkt of  het zelf  afsteekt

Ongelofelijke 
oogweetjes 

• Wist je dat je pupil niet zwart 
is, maar gewoon een gaatje.
• Wist je dat je ogen altijd even
groot blijven, terwijl je neus en
oren doorgroeien?
• Je oog heeft een ingebouwde
douche, de traanklier. Elke keer
als je knippert, komt er wat
traanvocht vrij. Deze tranen 
zorgen ervoor dat je ogen
schoon blijven en niet 
uitdrogen.


